
За здравословен 
климат в дома ви

Битови климатични сплит 
системи от серия Climate.



Как можете да осигурите 
здравословен климат в дома си? 
Много лесно!
Ако искате апартаментът или къщата ви да бъдат приятно климатизирани, серията 
Climate на Bosch е най-доброто решение за вас. С тази климатична система без 
никакви усилия ще си осигурите приятни и здравословни условия на живот през 
цялото време. Открийте технологията за живота, която превръща дома ви в 
комфортен оазис само с натискане на един бутон.

Създайте приятна атмосфера без никакви усилия
Климатиците сплит система от серията Climate 
на Bosch са с функция и за отопление, и за 
охлаждане. Ето защо те са перфектното решение 
не само за горещи дни с външни температури 
до 50°C, но и създават комфортна атмосфера в 
дома ви при хладно време. Подходящите филтри 
подобряват качеството на въздуха и премахват 
микробите и други нежелани вещества от въздуха 
в помещението. 

Лесно използване
Обслужването е лесно и интуитивно. Менюто също 

така ви предлага разнообразие от автоматични 
комфортни функции, които можете да изберете с 
едно натискане на бутона.

Постоянно пестите енергия
Битовите климатични системи от серията Cli-
mate са изключително ефективни. Иновативната 
инверторна технология осигурява техническата 
основа за това. Тя гарантира, че уредът 
незабавно автоматично адаптира мощността си 
към моментната потребност. Това означава, че 
климатикът винаги работи с минимална консумация 
на енергия – без никакви загуби. Ниската 

консумация на енергия в режим на готовност и 
енергоспестяващите функции също допринасят за 
пестенето на електричество. 

Модернизирайте дома си с високо качество
Марката Bosch е символ на високо качество. 
Естествено и серията Climate също съответства на 
това изискване. Климатикът работи съвсем тихо. 
В края на краищата, климатичната ви система 
не трябва да безпокои съседите. И компактният 
дизайн е качествена характеристика: уредът заема 
минимално пространство в дома ви. Така много по-
лесно ще му намерите подходящо място.  

в помещението. 

Лесно използване

Създайте приятна атмосфера без никакви усилия
Климатиците сплит система от серията Climate 
на Bosch са с функция и за отопление, и за 
охлаждане. Ето защо те са перфектното решение 
не само за горещи дни с външни температури 
до 50°C, но и създават комфортна атмосфера в 
дома ви при хладно време. Подходящите филтри 
подобряват качеството на въздуха и премахват 
микробите и други нежелани вещества от въздуха 
в помещението. 

Лесно използване
Обслужването е лесно и интуитивно. Менюто също 

дома ви при хладно време. Подходящите филтри 
подобряват качеството на въздуха и премахват 
микробите и други нежелани вещества от въздуха 

дома ви при хладно време. Подходящите филтри 
подобряват качеството на въздуха и премахват 
микробите и други нежелани вещества от въздуха 
в помещението. 

Лесно използване

Създайте приятна атмосфера без никакви усилия
Климатиците сплит система от серията Climate 
на Bosch са с функция и за отопление, и за 
охлаждане. Ето защо те са перфектното решение 
не само за горещи дни с външни температури 
до 50°C, но и създават комфортна атмосфера в 
дома ви при хладно време. Подходящите филтри 
подобряват качеството на въздуха и премахват 
микробите и други нежелани вещества от въздуха 
в помещението. 

Лесно използване
Обслужването е лесно и интуитивно. Менюто също 

Създайте приятна атмосфера без никакви усилия
Климатиците сплит система от серията Climate 
на Bosch са с функция и за отопление, и за 
охлаждане. Ето защо те са перфектното решение 
не само за горещи дни с външни температури 
до 50°C, но и създават комфортна атмосфера в 
дома ви при хладно време. Подходящите филтри 
подобряват качеството на въздуха и премахват 
микробите и други нежелани вещества от въздуха 
в помещението. 

Лесно използване
Обслужването е лесно и интуитивно. Менюто също 

2 | За здравословен климат в дома ви За здравословен климат в дома ви | 3



Постоянно подобряваме 
качеството на живот
Приятна атмосфера в дома ви на разумна цена

Ефикасен
С Climate 5000 RAC спестяването на енергия е 
лесно. Това е доказано с ErP класа на енергийна 
ефективност A++ за охлаждане и A+ за отопление. 
Консумацията на енергия в режим на готовност е 
супер ниска. Функцията таймер дава възможност за 
автоматично включване и изключване и намалява 
разходите за енергия.

Удобен за потребителя
Уредът е по-лесен за управление, отколкото си 
мислите. Наред с многобройните предварителни 
настройки, удобните функции „Тих режим“, 
„Следвай ме“, самопочистването и автоматичните 
функции „модулиращ температурен контрол и 
контрол на въздушния поток“ допринасят за 
потребителския комфорт.

Climate 5000 RAC (R 32)

С един поглед
▶  Надеждно охлаждане дори и при най-високите 

летни външни температури 

▶  Подходящ за ниски температури до -15°C

▶  Подобрено качество на въздуха благодарение 

на филтрите с висока плътност и студените 

каталитични филтри

▶  Подходящ както за апартаменти, така и за 

фамилни къщи

A++ +→ D
A++

Отопление*

A+
A++ +→ D

Охлаждане*

* усреднени климатични условия
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 ▶ Климатична система тип Сплит 1x1.

 ▶ Модели с мощност 2,6kW, 3,5kW, 5,3kW и 7kW.

 ▶ DC инверторна технология.

 ▶ Екологичен хладилен агент R32.

 ▶ Пречистващ филтър.

 ▶ Компактен и тих.

 ▶ С дистанционно управление.

 ▶  Таймер. С тази функция се програмира времето за 
автоматично включване и изключване на уреда

 ▶  Лесен за монтаж и поддръжка с вградена монтажна 
конзола.

 ▶  Самодиагностика за утечки на хладилен агент. 
Ако уредът открие изтичане на хладилен агент, 
на дисплея на вътрешния модул ще се появи 
съобщение "EC" и климатикът ще спре да работи. 
Тази функция предпазва и компресора от повреди.

 ▶  Автоматично рестартиране. При прекъсване на 
захранването, уредът се рестартира, възобновявайки 
работата си със същите настройки, както преди 
изключването.

 ▶  „Турбо“ режим. Тази функция увеличава оборотите 
на вентилатора за по-бързо достигане на желаната 
температура.

 ▶  Функция „Сън“. Контролира температурата на 
помещението през нощта. Автоматичната модулация 
подобрява комфорта.

 ▶  Функция “Следвай ме”. При активиране на 
„Следвай ме“ сензорът в безжичното дистанционно 
управление измерва температурата в помещението. 
Това гарантира поддържането на желаната стайна 
температура. 

 ▶  Самопочистване. След изключване на уреда 
вътрешният модул продължава да работи в 
специален комбиниран режим, за да издуха и 
изсуши изпарителя, и така го поддържа чист и в 
оптимално работно състояние.

 ▶  Самодиагностика и защита. При неизправност уредът 
се изключва автоматично и показва съответния код 
за грешка. Така се облекчават диагностицирането на 
неизправности и ремонтът.

 ▶  „Тих“ режим. Когато се активира безшумният режим, 
компресорът работи на ниска честота и от вътрешния 
модул подухва лек бриз, като шумът се намалява 
до най-ниското ниво от 20 dBA и в стаята е тихо и 
приятно. Ниската честота на работа на компресора 
може да доведе до недостатъчно охлаждане или до 
намалена отоплителна мощност.

Climate 5000 RAC

Технически данни
CLIMATE 5000 RAC  - МОЩНОСТНИ ВАРИАНТИ 9000BTU/H 12000BTU/H 18000BTU/H 24000BTU/H

ВЪТРЕШЕН МОДУЛ  RAC 2,6-3 IBW  RAC 3,5-3 IBW  RAC 5,3-3 IBW RAC 7-3 IBW 

ВЪНШЕН МОДУЛ RAC 2,6-3 OUE RAC 3,5-3 OUE RAC 5,3-3 OUE RAC 7-3 OUE  

Захранване V/Hz/Ph 220–240/~50/1 220–240/~50/1 220–240/~50/1 220–240/~50/1

Максимален работен ток A 10 10 13.5 17.5

Охлаждане

Мощност Номинална kW 2.6 3.5 5.3 7.0

Разход на енергия Номинален (мин.-макс.) W 710 (100~1240) 1237 (130~1580) 1539 (140~2360) 2345 (160~2960)

Работен ток Номинален (мин.-макс.) A 3.1 (0.4~5.4) 5.4 (0.5~6.9) 6.9 (0.6~10.3) 10.2 (0.7~13.3)

SEER W/W 6.2 6.1 7.1 6.1

ErP клас на енергийна ефективност* A++ A++ A++ A++

Годишна консумация на енергия kWh/год 147 201 290 402

Отопление

Мощност Номинална kW 2.9 3.8 5.6 7.3

Разход на енергия Номинален (мин.-макс.) W 739 (120~1200) 964 (100~1580) 1480 (200~2410) 2035 (260~3140)

Работен ток Номинален (мин.-макс.) A 3.2 (0.5~5.2) 4.2 (0.4~6.9) 6.4 (0.9~10.5) 10.2 (1.1~13.3)

SCOP W/W 4.0 4.0 4.0 4.0

ErP клас на енергийна ефективност* A+ A+ A+ A+

Годишна консумация на енергия kWh/год. 770 805 1470 1890

Вътрешен 
модул

Размери Д x Ш x В mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327

Опаковка Д x Ш x В mm 870x270x360 870x270x360 1035x295x380 1120x310x405

Тегло нето/бруто kg 7.5/9.7 7.5/9.7 10/13 12.3/15.8

Вентилатор Обороти (В/С/Н) RPM 1030/850/750 1130/950/750 1130/900/800 1150/1000/850

Скорост на въздушния 
поток

(В/С/Н) m3/h 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662

Ниво на звуково 
налягане 

Тих режим dB(A) 21 22 25 28

Ниво на звукова 
мощност 

Високо dB(A) 53 53 55 59

Външен 
модул

Размери Д x Ш x В mm 700x275x550 700x275x550 800x333x554 845x363x702

Опаковка Д x Ш x В mm 815x325x615 815x325x615 920x390x615 965x395x765

Тегло нето/бруто kg 22.8/25.2 22.7/25.2 34/36.7 51.5/54.5

Компресор
Тип Ротационен Ротационен Ротационен Ротационен

Работен ток (номинален) A 4.9 4.9 7.5 9.4

Вентилатор Обороти (В/С/Н) r/min 850/650/450 850/650/450 800/650/550 850/700/550

Скорост на въздушния 
поток

m3/h 1700 1700 2500 3000

Ниво на звуково 
налягане 

dB(A) 55.5 56 56 59.5

Ниво на звукова 
мощност 

dB(A) 61 65 61 67

Система

Хладилен агент

Тип R32 R32 R32 R32

Отоплителна мощност GWP 675 675 675 675

Фабрично кол-во kg 0.5 0.5 1.0 1.6

Свързващи 
тръбопроводи 

Течност/Газ mm Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø12.7 Ø9.52/Ø15.9

Макс. дължина m 25 25 30 50

Макс. денивелация m 10 10 20 25

Електрически кабели

Ел. захранване (за 
външния модул)

mm2 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5

Комуникация  
(с вътр. модул) mm2 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

Предпазител A 20 20 20 30

Темп. диапазон на 
работа на външния 
модул

Охлаждане °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Отопление °C -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

* усреднени климатични условия
Посочените стойности са изчислени въз основа на следните параметри: 
охлаждане: стайна температура 27°C; външна температура 35°C; 
отопление: стайна температура 20 °C; външна температура 7°C. Дължината на свързващите тръбопроводи между модулите е 7,5 m.  Разликата във височината на външното 
и вътрешното тяло е 0 m. Размерите, техническите спецификации и функциите подлежат на промяна поради иновации в продуктите. Устройствата съдържат флуорирани 
парникови газове R32.
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Наистина прекрасна 
атмосфера в дома ви
Екологичната климатична система предлага високо качество за високи изисквания.

Лесно обслужване
На интуитивния дисплей на уреда по всяко време 
лесно ще настроите всичко по начина, по който го 
предпочитате. Добре обмислените настройки по 
подразбиране, многобройните комфортни функции 
като ECO режима, както и автоматичните функции 
„модулиращ температурен контрол и контрол на 
въздушния поток“ ви осигуряват ценна поддръжка. 
Просто направете желаните настройки и след това 
се отпуснете в комфортната атмосфера на дома ви.

Тих и компактен
Благодарение на ниските си шумови нива и 
модерния си дизайн, климатичните системи Climate 
8500 RAC осигуряват комфортна жилищна среда.

Пестите енергия
Благодарение на инверторната технология 

на климатичната система Climate 8500 RAC, 
консумацията на енергия остава приятно 
ниска през цялото време. Причината за това 
е, че инверторът винаги автоматично адаптира 
мощността си към
моментната потребност. Освен това, функцията 
Eco, ниската консумация в режим на готовност 
и таймерът ви помагат да пестите енергия и да 
контролирате разходите си.

Чувствате се добре през цялото време
Инверторната технология позволява само 
минимални колебания в зададената температура. 
Освен това, филтрите с висока плътност и 
биофилтърът подобряват качеството на въздуха във 
вашия дом. Това означава, че Climate 8500 RAC 
не само повишава вашия комфорт, но поддържа и 
благополучието в дома ви.  

Climate 8500 RAC (R 32)

A++ +→ D

A++

A++ +→ D

С един поглед
▶ Надеждно охлаждане дори при най-високите летни външни температури

▶ Подходящ за ниски температури до -15 ° C

▶ Пести място

▶ Атрактивен и елегантен дизайн

▶ Идеален както за апартаменти, така и за фамилни къщи

Отопление*

Охлаждане*

* усреднени климатични условия

A+
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CLIMATE 8500 RAC - МОЩНОСТНИ ВАРИАНТИ 9000Btu/h 12000Btu/h 18000Btu/h 24000Btu/h

ВЪТРЕШЕН МОДУЛ RAC 2,6-3 IPW RAC 3,5-3 IPW RAC 5,3-3 IPW RAC 7-3 IPW

ВЪНШЕН МОДУЛ RAC 2,6-3 OU RAC 3,5-3 OU RAC 5,3-3 OU RAC 7-3 OU

Захранване V/Hz/Ph 220–240/~50/1 220–240/~50/1 220–240/~50/1 220–240/~50/1

Максимален работен ток A 9.5 10 11.5 16

Охлаждане

Мощност
Номинална kW 2.6 3.5 5.3 7.3

Номинална  
(мин.-макс.) 

Btu/h 9200 (3500-10900) 12000 (2800-14200) 18000 (5900-21200) 25000 (8800-28800)

Разход на енергия 
Номинален  
(мин.-макс.) 

W 708 (70-1230) 1096 (50-1600) 1547 (120-2390) 2434 (230-3350)

Работен ток 
Номинален  
(мин.-макс.) 

A 3.08 (0.3-5.3) 4.76 (0.2-6.9) 6.73 (0.5-10.4) 10.58 (1.0-14.1)

SEER W/W 6.8 6.3 6.8 6.6

ErP клас на енергийна ефективност* A++ A++ A++ A++

Годишна консумация на енергия kWh/ 
год. 124 163 272 370

Отопление

Мощност
Номинална kW 2.9 3.8 5.6 7.6
Номинална  
(мин.-макс.) 

Btu/h 10000 (3000~12500) 13000 (2900~16300) 19000 (3600~23800) 26000 (5200-32200)

Разход на енергия 
Номинален  
(мин.-макс.) 

W 696 (140-1310) 1000 (130-1710) 1462 (190-2490) 2235 (230-3370)

Работен ток 
Номинален  
(мин.-макс.) 

A 3.03 (0.6-5.7) 4.35 (0.6-7.4) 6.35 (0.8-10.8) 3.41 (1.4-14.4)

SCOP W/W 4.4 4 4.2 4

ErP клас на енергийна ефективност* A+ A+ A+ A+

Годишна консумация на енергия kWh/
год. 910 933 1435 1785

Вътрешен  
модул

Размери Д x Ш x В mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335

Опаковка Д x Ш x В mm 790x270x370 875x285x375 1045x305x405 1155x415x315

Тегло нето/бруто kg 7.4/9.6 8.2/10.7 9/12.2 12/15.2

Вентилатор
Мощност на мотора W 20 20 30 58

Обороти (В/С/Н) r/min 1050/850/650 1100/1000/700 1100/800/700 1100/900/700
Скорост на 
въздушния поток (В/С/Н) m³/h 521/429/259 539/478/294 750/505/420 1050/750/560

Ниво на звуково 
налягане 

Тих режим dB(A) 20 20 21 26

Ниво на звукова 
мощност 

Високо dB(A) 53 55 57 60

Външен  
модул

Размери Д x Ш x В mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x320x700

Тегло нето/бруто kg 26.4/28.9 26.5/28.8 37/39.9 48/51.3

Компресор

Тип Ротационен Ротационен Ротационен Ротационен
Работен ток 
(номинален)

A 5.3 5.3 7.1 9.40

Масло тип/
количество

ЕСТЕРНО МАСЛО  
RB74AF / 370

ЕСТЕРНО МАСЛО  
RB74AF / 370

ЕСТЕРНО МАСЛО  
RB74AF / 450

ЕСТЕРНО МАСЛО  
RB74AF / 670

Вентилатор
Работен ток W 40 40 40 50

Обороти (В/С/Н) r/min 810/710/520 810/710/520 810/700/650 850/700/500
Скорост на 
въздушния поток (В/С/Н) m³/h 2000 2000 2100 2700

Ниво на звуково 
налягане Номинално dB(A) 55 55 57 59

Ниво на звукова мощност dB(A) 58 60 60 65

Система

Хладилен агент

Тип R32 R32 R32 R32
Отоплителна 
мощност 

GWP 675 675 675 675

Фабрично кол-во kg 0.7 0.8 1.25 1.6
Доп. количество 
(Над 5 m) g/m 10 10 10 20

Свързващи 
тръбопроводи 

Течност/Газ mm Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø12.7 Ø9.52/Ø15.9

Макс. дължина в 
системата

m 25 25 30 50

Макс. денивелация m 10 10 20 25

Електрически кабели

Ел. захранване (за 
външния модул) mm² 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5

Комуникация (с 
вътрешния модул) mm² 5x.1.5 5x.1.5 5x.1.5 5x.2.5

Предпазител A 10 16 16 20

Темп. диапазон на 
работа на външния 
модул

Охлаждане °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Отопление °C -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

* усреднени климатични условия
Посочените стойности са изчислени въз основа на следните параметри: 
охлаждане: стайна температура 27°C; външна температура 35°C; 
отопление: стайна температура 20 °C; външна температура 7°C. Дължината на свързващите тръбопроводи между модулите е 5 m.  Разликата във височината на външното и 
вътрешното тяло е 0 m. Размерите, техническите спецификации и функциите подлежат на промяна поради иновации в продуктите. Устройствата съдържат флуорирани парникови 
газове R32.

  Надеждно охлаждане дори при най-високите летни външни 
температури

  Подходящ за ниски температури до -15 ° C

  Компактен и тих

  Функция ECO - икономия на енергия до 60%

  DC инверторна технология

  Пречистващ филтър

  Функцията Swing позволява по-добро разпределение на въздуха

  Функция „Сън“ - контролира температурата на помещението през 
нощта

  Автоматично рестартиране - при прекъсване на захранването 
устройството се рестартира, възобновявайки работата си със 
същите настройки, както преди изключването

  Функцията за диагностика на неизправности показва кода на 
грешката на дисплея

  Пести място

  Атрактивен елегантен дизайн

Climate 8500 RAC (R 32)

Технически данни
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Информацията в тази брошура е валидна към май 2019. Снимките са илюстративни. Възможни са грешки и технически промени.


